Belangrijk
Lees deze informatie voordat u een CEMT-vergunning gaat aanvragen.



De NIWO hanteert het beleid dat CEMT-vergunningen worden uitgegeven aan ondernemingen die daarvan het
meest intensief gebruik zullen gaan maken.



Een CEMT-vergunning is alleen bedoeld voor derdelandenvervoer tussen de bij de CEMT aangesloten
landen, waarbij een van de landen niet tot Europese Unie behoort.
Een CEMT-vergunning wordt niet verstrekt als uitsluitend derdelandenvervoer binnen de Europese Unie wordt
verricht. De Eurovergunning volstaat voor dergelijk vervoer.
Een CEMT-vergunning wordt niet verstrekt als er uitsluitend bilateraal vervoer (tussen Nederland en een ander
land) wordt verricht. De Eurovergunning volstaat voor dergelijk vervoer.



Bij elke CEMT-vergunning wordt een verslagenboek verstrekt. Het verslagenboek moet gedurende de gehele
periode waarin de CEMT-vergunning geldig is compleet op de vrachtauto aanwezig zijn.



Elk blad van het verslagenboek wordt uitgevoerd met een groene doorslag.



De houder van een CEMT-vergunning is verplicht deze groene doorslag binnen 14 dagen na afloop van de
kalendermaand waarop dit betrekking heeft bij de NIWO in te leveren.



Met een CEMT-vergunning mogen maximaal 3 transporten worden gedaan tussen CEMT-landen anders dan het
land waarin het voertuig is geregistreerd. Na die 3 ritten moet de CEMT-vergunning weer terugkeren in het land van
registratie. Controle hierop gebeurt aan de hand van het verslagenboek.



De NIWO moet de CEMT-vergunning intrekken als:
1. De vergunning inefficiënt wordt gebruikt;
2. Met de vergunning uitsluitend bilateraal vervoer wordt verricht;
3. Met de vergunning vrijwel uitsluitend vervoer wordt verricht tussen twee dezelfde CEMT-landen.

AANVRAAG CEMT-VERGUNNINGEN 2017
blad:

1 van 2
1. Bedrijfsgegevens
Naam bedrijf

: …………………………………………………………………..

Adres

: …………………………………………………………………..

Postcode / Plaats

: …………………………………………………………………..

NIWO-codenummer

: …………………..

2. Over hoeveel CEMT-vergunningen
beschikt u nu?

: …………………

3. Over hoeveel CEMT-vergunningen
wenst u te beschikken?

: …………………

4a. Beschikt u binnen uw wagenpark over ‘EURO4-safe’ voertuigen
(motorwagen+aanhanger, trekker+oplegger) om CEMT-vervoer te verrichten?
Zo ja, welk aantal

: ………………… (totaal)

4b. Beschikt u binnen uw wagenpark over ‘EURO5-safe’ voertuigen
(motorwagen+aanhanger, trekker+oplegger) om CEMT-vervoer te verrichten?
Zo ja, welk aantal

: ………………… (totaal)

4c. Beschikt u binnen uw wagenpark over ‘EURO6-safe’ voertuigen
(motorwagen+aanhanger, trekker+oplegger) om CEMT-vervoer te verrichten?
Zo ja, welk aantal

: ………………… (totaal)

Op de NIWO-website kunt u de ‘Toelichting CEMT-certificaten en voertuigeisen’ downloaden, met meer informatie
over de categorieën ‘EURO4safe’, ‘EURO5safe’ en ‘EURO6safe’.
Ga naar: www.niwo.nl/cemt (tab: ‘download formulieren’).
5. Houders van een CEMT-vergunning die hetzelfde aantal of minder vergunningen vragen dan waarover zij nu
beschikken, gaan verder naar vraag 9 (ondertekening). Wilt u echter melding maken van feiten of omstandigheden
die u van belang vindt voor de beoordeling van uw aanvraag, dan kunt u dat bij vraag 8 invullen.
Ga alleen verder met vraag 6, indien u:
- nu nog niet in bezit bent van een CEMT-vergunning of
- meer CEMT-vergunningen (uitbreiding) wenst dan het huidige aantal toegekende CEMT-vergunningen.

AANVRAAG CEMT-VERGUNNINGEN 2017
blad:

2 van 2
6. Hoeveel derdelandenvervoer denkt u op jaarbasis te verrichten met de gevraagde extra CEMT-vergunningen?
NB: vervoer verricht met de eventueel reeds verleende vergunningen hier dus niet opgegeven.
van land

naar land

aantal
ritten

a. vervoer tussen:
EU-landen* (anders dan Nederland) en niet EU-landen**
(maar wel tot de CEMT behorende landen)

…………………….. ……………………..

…….

…………………….. ……………………..

…….

b. vervoer tussen:
niet EU-landen (maar wel tot de CEMT behorende landen)
Er zijn 44 landen bij de CEMT aangesloten:
* de EU-landen:

België, Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Engeland, Estland, Finland, Frankrijk,
Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta,
Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië en
Zweden

** de niet EU-landen: Albanië, Armenië, Azerbeidzjan, Bosnië-Herzegovina, Georgië, Liechtenstein, Macedonië,
Moldavië, Montenegro, Noorwegen, Oekraïne, Rusland, Servië, Turkije, Wit-Rusland, IJsland
en Zwitserland
7. Voor welke opdrachtgever(s) gaat het hierboven vermelde vervoer plaatsvinden?
NB: een schriftelijke verklaring van uw opdrachtgever is van belang voor de behandeling van uw aanvraag.
naam : ……………………………………………………………………

nationaliteit : ……………………………….

8. Zijn er feiten of omstandigheden die voor de beoordeling van uw aanvraag van belang kunnen zijn?
Zo ja, omschrijf deze.

9. Ondertekening
……………………………….…
plaats

………………………………..
datum

…………………………………………….
telefoonnummer

……………………………….…
handtekening aanvrager

………………………………..
naam aanvrager (blokletters)

…………………………….……………….
e-mail

10. Betaling
De behandelingskosten van deze aanvraag bedragen € 350,-.
Na ontvangst van uw aanvraagformulier sturen wij u een factuur. Wacht met betalen totdat u de factuur ontvangt.
.

